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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen topraksız tarım sistemleri ve bunun türevleri 
projemizin konusunu oluşturmaktadır. Güncel olarak piyasada bulunan topraksız tarım ürünleri 
ve sistemleri incelenmiş olup bu konudaki eksikliklerden yola çıkılarak bu proje geliştirilmek 
istenmiştir. Topraksız tarım yöntemlerinin optimize edilmesiyle beraber, tarım üretiminin ne 
kadar verimli hale getirilebileceği yapılan araştırmalarla anlaşılmıştır. İlk olarak, çalışmamız 
kapsamında topraksız tarımda bitkilerin gelişimini etkileyen tüm etmenler detaylı bir şekilde 
incelenip, konu üzerine kaleme alınan akademik makaleler incelenmiştir. Bu literatür 
taramasının devamında yaptığımız çalışmalarda marul, domates, fesleğen gibi değişik bitkilerin 
hangi ortam koşullarında en iyi verimi verdiği steril ortamlarda yapılan deneylerle saptanmıştır. 
Işık, ortam sıcaklığı, ortam nemi, su sıcaklığı, karbondioksit ve oksijen miktarı, pH, elektrik 
iletkenliği ve önemli iyonların sudaki çözünme miktarları kontrollü bir şekilde sensörler 
yardımıyla monitorize edilmesi planlanmıştır. Bu sayede bitkinin en optimal şekilde gelişmesi 
sağlanmak istenmektedir. Projenin devamında bu sensör verilerinin bir bulut veri tabanında 
belli sürelerde saklanması, bu veriler kullanılarak makine öğrenmesi ve yapay zekâ yardımıyla 
bitkilerin davranışlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede ortam koşularının tam 
olarak bitkinin istediği yani en iyi verim verdiği şekilde tutulması istenmektedir.  

Kurulacak sistemler tam otomasyon ürünler olup, gerektiğinde üstte belirtilen koşulları 
anlık değiştirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemler tarımda insan faktörünü minimize 
edecektir. İlk etapta seralar için tasarlanması planlanan bu sistemler ilerleyen zamanlarda ev ve 
depo gibi farklı alanlara da hitap edebilecektir. Teknofest için düşünülen prototip bu sistemin 
bir konteyner içine entegre edilmiş hali olacaktır. Bu şekilde sistemin taşınabilir olduğu da 
gösterilmek istenmektedir. Proje tüm hedeflerine ulaştığı takdirde her insanın her yerde kendi 
tarım ürününü organik ve verimli bir şekilde yetiştirmesini mümkün kılacaktır. 
 

2. Problem/Sorun 
Bu proje planlanırken saptanan en büyük ve göze çarpan sorun Türkiye’nin birim alanda 

tarımdaki verimliliğinin düşük seviyelerde olmasıdır. Bunun başlıca nedenleri teknolojiden 
yeterince faydalanılmaması ayrıca tarımda çalışan insan gücünün bilgi ve tecrübesinin 
eksikliğidir. İkinci büyük sorun, tarım ürünlerinin genelde kırsal bölgelerde üretilmesi ve 
tedarik zinciri içerisinden evlere girene kadar çok fazla aracıdan geçmesidir. Bu durum son 
tüketiciye yansıyan fiyatları olumsuz etkilemektedir ve enflasyon verilerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ayrıca tedarik zinciri süresince şehirle olan uzaklık sebebiyle zararlı emisyon 
gazlarına maruz kalan sebze ve meyveler tüketiciye taze bir şekilde ulaşamamaktadır.  

Geleneksel tarımın ülkemizde genel geçer sorunları vardır. Bunlardan bazıları; toprak 
verimsizliği, mevsimsel koşullar (don, dolu, kuraklık), yanlış sulama, yanlış gübreleme, zararlı 
bitki ve diğer mikroorganizmalardır. Bu sorunlar verimi yüksek oranda düşürmektedir. Ayrıca 
çağımızda yaşanan köyden kente göç, tarımla uğraşan insan sayısını azaltmıştır. En önemli 
sorunlardan bir tanesi ise işletmeler için ya da yetiştiricilik kararları için etkin yeterli bir bilgi 
akış sistemi olmamasıdır. Tarımda kayıt düzeninin oluşmamış olmasıdır. Kısacası, toplanan 
data/veriler bunlar için çözüm olabilir. Hali hazırdaki tarımsal çalışmalarda bilgi birikimi daha 
çok kulaktan kulağa şeklinde aktarılmaktadır. Bu yöntemin sağlıklı olmadığı açıktır. Tarım 
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uygulamaları hakkında genel olarak bilgi sağlayan düzenli ve büyük bir veri tabanının ve bilgi 
sisteminin gerekliliği açıktır. 

 
3. Çözüm  

Tarımda birim alandaki verimsizliğin ana sebebi kontrol edilebilir ve bilinçli tarımın 
yaygın olmayışıdır ve bunun önüne tam otomasyon ve yapay zekayla geçilebilir. Ayrıca 
topraksız tarımla beraber minimum 4 kat alan verimliliği sağlanabilir hatta dikey topraksız 
tarımla beraber bu verimlilik katlanarak arttırılabilir. Toprak verimsizliği ve geleneksel tarımda 
ortaya çıkan sorunların üstesinden geliştirilmiş topraksız tarımla gelinebilir. Ayrıca topraksız 
tarımla beraber bitki beslemesinde ve toprakta çıkan sorunlar ortadan kalktığı için çok daha 
verimli bir besleme ve sulama söz konusudur.  

Kurulacak sistemin sadece topraksız olmasından kaynaklı %90-%95 oranında su 
tasarrufu sağlanırken gübre tarafında ise %60 oranında bir tasarruf olacaktır. Ayrıca sistemin 
otomasyon ve yapay zekâ tarafı ise kontrollü sulama ve gübreleme ile bu tasarrufu en yüksek 
seviyelere çıkaracaktır. Kurulan sistem bitkilere ve koşullara anlık tepki verebildiği için yanlış 
ve geç müdahale sebebiyle ortaya çıkan sorunların önüne geçilebilecektir. Sistemle beraber 
ekim ve hasat tarihleri de kontrollü bir şekilde belirlenebilecektir. Bunların yanında sistemle 
beraber zirai ilaçlama tarihe karışacaktır.  

Tarımın şehirlere taşınmasıyla beraber aracı faktörü ortadan kalkacak ve tüketicilere 
daha sağlıklı ve hesaplı ürün sağlanabilecektir. Bir diğer önemli çözümümüz farklı ürünlerin 
mevsimden bağımsız bir şekilde yıl içinde sürekli üretilebilecek olmasıdır. Geleneksel tarımda 
mevsim şartlarına bağlı kalındığından bu mümkün olmamaktadır. Ürüne eklenecek 
iklimlendirme sistemleri ile bu sorun çözülecektir. Anlatıldığı üzere dikey ve topraksız tarımla 
beraberde yukarıda bahsettiğimiz diğer sorunların üstesinden gelinecektir.  

Projemiz, genel olarak günlük hayatta karşılaşılan çevresel, sürdürülebilirlik, açlık, 
ulaşılabilirlik ve sağlık gibi problemler için çözümler sağlamaktadır. Ayrıca dünyadaki nüfus 
artışı ve tarıma ilginin genel olarak düşmesiyle alakalı toplumsal sorunlar için uzun vadede bir 
çözüm yöntemi olacaktır. Ayrıca, işletmelere çiftçilere toplanan datalar sayesinde danışmanlık 
(etkin bir bilgi akışı) verilebilir. Ülke içinde aylık ve yıllık, üretim ve tüketim miktarları ile 
ilgili hassas ve kesin bilgiler edinilebilir. Daha da ötesinde toplanan datalar forecasting 
(tahminler) yapılarak ihracat adına hamlelerde kullanılabilir. Tamamen kontrollü üretim ve 
üretim miktarları aracılığıyla maksimum kazanç elde edilebilir. Tüm bunlara ek olarak bulut 
sistemiyle toplayacağımız veriler kullanılarak tarımla uğraşmak isteyen tecrübe ve bilgi 
birikimi kısıtlı olan insanlara danışmanlık ve eğitim verilebilir. Ayrıca bu veriler sektör içi ortak 
bir veri tabanında toplanıp gelecek çalışmalar adına önemli bir bilgi birikimi (know-how) 
oluşturulabilir. Son olarak önerdiğimiz konteyner sistemi, hayat şartlarının zorlaştığı, bitki 
üretimin çok kısıtlı yapılabildiği ya da yapılamadığı ve lojistik/tedarik sisteminin tıkandığı 
noktalarda (askeri ya da ticari gemiler, mülteci kampları) taze ve sağlıklı besin tüketimi için 
mükemmel bir çözüm sunabilir. 
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Şekil 1: Kurulu LAB Alanı, Testlerin ve Dataların Toplandığı Yer 

4. Yöntem 
Önceki kısımlarda belirtilen problemlere çözüm olarak sunulan yöntem, çok sayıda alt 

bileşeni olan teknoloji ve dikey tarımı birleştiren bir sistemdir. Bu sistem temel olarak 2 ana 
sistem içermektedir. Bu ana sistemler donanım sistemi ve bulut sistemi olarak belirlenmiştir. 
Donanım sisteminde kendi içinde 2 görev birimi barındırır. Bunları birinci görev birimi olan 
tarım sistemleri ve ikinci görev birimi olan kontrol sistemleri olarak ayırmak mümkündür. 

Birinci görev birimi, yukarıda da değinilen çevresel faktörlerin kontrollü bir şekilde 
topraksız dikey tarım yönteminde NFT (Nutrition Film Technique) tekniğiyle oluşturulan bitki 
yaşam ortamlarını kapsamaktadır. Bu teknik, bitki köklerinin besin maddelerini içeren çözelti 
ile temas ettirilmesine dayanan ve toprak gerektirmeyen bir yöntemdir. Dikey tarımda 
kullanılan yöntemlerden birisi olan ve sistemimizde kullanılan NFT tekniği; su, enerji ve alan 
kullanımı olarak diğer tekniklerden verimli olması sebebiyle tercih edilmektedir. NFT 
sistemimiz; kanallarda bitkinin/tohumun tutunma desteklenme gibi ihtiyaçlarının karşılandığı 
ara elemanı(medium), ara elemanı sabitleme görevi üstlenen potları, bitki yetiştirme ışıklarını, 
bitki köklerinin suya ulaştığı kanalları ve besin çözeltisini içerisinde barındıran su tanklarını 
içermektedir. Belirli aralıklarla veya kesintisiz şekilde köklerin bir kısmının suya ulaşması, 
bitkinin ihtiyacı olan besin miktarının ayarlanması, bu doğrultuda yeterli çözelti dozajlaması 
yapılması önem arz etmektedir. Bitkilerin yerleştirildiği kanalların; ışık kaynağı ve bitki 
gelişimi için yeterli alan bırakılarak, üst üste yerleştirilmesi ve kanalların birbirine bağlanılması 
ile dikey/katlı NFT sistemi oluşturulabilmektedir. Katlı NFT sisteminde bulunan sıvı döngüsü, 
besin çözeltisinin tanktan motorlar yardımıyla en üst kanala kadar pompalanmasını, köklere 
uluşan çözeltinin yer çekimi ile alt kanallara iletilmesini ve neticesinde tanklara geri dönmesini 
içerir. Her ne kadar tohumlar bahsi geçen sistemde çimlenip büyüyebilecekleri ortama sahip 
olsalar dahi, tohumların sistemden bağımsız olarak çimlendirilmesi ve fide halindeyken sisteme 
geçirilmesi zaman ve alan kullanımı açısından daha verimli olmaktadır. Bu sebeple tohumların 
mediuma dikildikleri andan fide oluşumuna kadar kök ve gövde gelişimine paralel şekilde ısı, 
nem, ışık ve besin ihtiyacını karşılayabilecekleri fide yetiştirme alanlarında geliştirilmeleri 
sağlanmaktadır.  
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İkinci görev birimi de sensörler, pompalar ve kontrol biriminin toplamından oluşan 
donanım kısmının teknolojik altyapıyla entegrasyonunu sağlayan birimdir. Bu kısımda önceden 
bitkinin gelişimi için önemli olan etmenleri monitör edebilen sensörler önemli bir yer tutar. Bu 
sensörler su sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve nemi, pH, EC, CO2 gibi parametreleri periyodik olarak 
toplamaktadır. Sensörlerin bu sistem için en önemli etkisi topladığı datadır. Sahip olunan data, 
öğrenme süreci için en önemli faktördür. Bu nedenle sık ve çok sayıda ölçüm yapması sağlanan 
sensörlerden alınan datalar toplanıp kullanılacaktır. Bu dataların kullanımı ileriki bölümlerde 
bulut alt sisteminin içinde anlatılacaktır. İlk aşamada piyasada çok kullanılan ve daha uygun 
maliyetli sensörler seçilmiştir. Bu sensörler için seçilen kontrol birimi olan Rasberry pi ile 
sisteme entegre edilmiştir.  

İlk aşamada yaptığımız çalışma bir prototip olduğundan dolayı kolay bir şekilde elde 
edilebilen ve kullanışlı olan Rassperry pi tercih edilmiştir. Projenin devamında daha 
profesyonel bir kartla çalışılması da mümkündür. Raspberry pi ile sensörlerden gelen veriler 
okunurken I2C metodu kullanılmıştır. Bu metodun kullanılmasının sebebi Raspberry pi 
cihazının sınırlı sayıda data pinine sahip olmasıdır. Projede çok sayıda sensörün datasının 
başarılı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle I2C yöntemine başvurulmuştur. I2C 
bir seri iletişim protokolüdür. Bu metotla mikro denetleyiciler çok sayıda çevre birimiyle aynı 
data yolu üzerinden haberleşebilmektedirler. I2C protokolünde 1 veri 1 saat olmak üzere 2 adet 
iletişim kanalı bulunur. Bu kanallardan veri kanalı datanın iletişimini saat kanalı ise aynı pine 
bağlı çevre cihazlarının senkronize olmasını sağlamaktadır. Bu senkronizasyon çok sayıda bağlı 
çevre biriminin ve data transferinin düzenli bir şekilde olmasını sağlamaktadır. Sensörlerin 
yanında sisteme besin maddesinin sağlanması için pompalar kullanılmaktadır. Bu pompalar 
sistemin tam otomatik çalışması için önemli bir göreve sahiptir. Bu pompaların kontrolü de 
sistemin mikro denetleyicisi olan pi ile yapılmaktadır. Bulutta oluşturulacak algoritmanın 
sonuçları bu pompaların çalışması için verilen kararları otomatik olarak güncelleyecektir. 
Buraya kadar anlatılanlar, sistemin donanımsal ve fiziksel alt sistemini oluşturmaktadır.  

Bölüm başında bahsettiğimiz gibi genel sistemin içinde bulunan ve donanım 
sistemlerinden bağımsız çalışabilen diğer alt sistem bulut sistemidir. Bulut sistemi genel olarak 
tüm cihazların denetleyicilerinden gelen verilerin depolanması ve bu verilerin anlamlı bir 
şekilde kullanıcılara sunulması için tasarlanmıştır. Son yıllarda data toplamanın ve bu datayı 
kullanmanın öneminin artmasıyla beraber bulut sistemleri çok önemli bir yer kazanmıştır. 
Projede kullanılan bulut depolama sistemi Amazon Web Servisleri’nden kiralanmıştır. 
Amazon’un güvenirliği ve sağladığı hizmetlerin fazlalığından dolayı bu seçim yapılmıştır. İlk 
etapta basit araştırma amaçlı kullanılması için basit bir ara yüz şeklinde tasarlanması 
amaçlanmıştır. Sistemimizin yazılım kısmını oluşturan bulut alt sisteminin bir önemli işlevi ise 
datalar üzerinde araştırma sonucu çıkan algoritmaların koşulmasıdır. Projenin en önemli 
amaçlarından birisi bitki yetiştirme koşullarına dayalı verimin iyileştirilmesidir. Bu nedenle ilk 
olarak bitkilerin gelişimindeki besin maddesi etkisi incelenerek bitkilerin hangi gelişim 
döneminde hangi besin maddesini çok tükettiği öğrenilmeye çalışılmıştır. Bunun için desen 
tanıma algoritmalarıyla çalışılmış; marul, fesleğen ve domates gibi bitkilerin dönemsel besin 
haritaları üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bunun yanında pH, sıcaklık, ışık dalga boyu ve nem 
gibi faktörler de farklı kontrol gruplarında farklı tutularak deneyler yapılmış ve bu deneylerde 
bulutta koşacak algoritmalar için ilk girdiler olmuştur. Bulutta koşacak algoritmalar daha 
olgunlaşma aşamasında olup data miktarı arttıktan sonra farklı bakış açılarıyla çeşitli öğrenme 
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algoritmalarının bu veriler üzerinde çalıştırılması planlanmaktadır. Bu datalarla beraber tarım 
adına hiçbir zaman yapılmamış bir kontrollü/hassas üretim sistemi kurulabilir. Bu da bize kesin 
üretim-tüketim miktarlarını, hangi bölgede en iyi ne yetiştirmeli, hangi üründen ne kadar 
yetiştirilmeli (arz-talepte kesin değerler), ihracat adına nasıl hareket edilmeli ve benzeri birçok 
konu hakkında üstünlük ve bilinçli hareket imkânı sağlayacaktır. Teknolojik gelişme 
seviyemizin TRL4 olduğu görülmüştür. 

 
Şekil 2: AWS üzerinden alınan gerçek zamanlı data bilgileri (URL: http://35.179.97.65) 

 
Şekil 3: Nisan Ayı pH ve EC Geçmiş Data 

 

 
Şekil 4: Prototip Konteyner 3D Çizimi 

Şekil 2 ve Şekil 3’te göründüğü üzere tasarladığımız bulut tabanlı prototip ara 
yüzümüzde gerçek zamanlı datalar monitorize edilmekte ve geçmişe yönelik datalara 
ulaşılabilmektedir. Bu ara yüz şimdilik prototip olarak tasarlanmış olup ileriki dönemlerde 
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görsel ve içerik açısından geliştirilmesi hedeflenmektedir. Şimdiye kadar elde edilen aylık pH 
ve EC dataları üzerinde ortak bir desen algoritması çalıştırılıp ilk sonuçlar incelenmiştir. pH ve 
EC‘nin belli zaman aralıklarında azalıp belli zaman aralıklarında arttığı gözlemlenmiştir. 
Bunun nedeni farklı besin elementlerinin farklı yetişme dönemlerinde yoğun olarak 
kullanılmasıdır. İlk etapta yapılan testlerle beraber belli desenler yakalanmış olsa da test sayıları 
arttırılarak daha kesin sonuçlara ulaşılması gerekmektedir. Topladığımız datalar marul üzerinde 
yapılan testler baz alınarak elde edilmiştir. Marulların yaprak ve kök boyları ayrıca ağırlıkları 
ölçülerek sonuçlar elde edilmiştir. Bu ölçümlerde ışık kaynaklı bir problem yaşadığımız 
görülmüştür. Kullanılan ışık ortalama 174 µmol/s fotosentetik foton akısına sahip bir ışık 
olmakla beraber yetersiz olduğu fark edilmiştir. Bu noktada Mayıs ayı itibariyle ortalama 464 
µmol/s foton akısına sahip bir ışık kullanılarak bitkinin fizyolojik yapısında, boyunda ve 
ağırlığında gelişmeler görülmüştür. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projenin var olan topraksız tarım sistemlerinden ya da otomatik dozajlama ünitelerinden 

başlıca farkı tam bir ekosistem halinde çalışması, tam otomatik olması ve tam teşekküllü bir 
yapay zekâ desteği sunuyor olmasıdır. Sistem, sürecin başından sonuna kadar bize ve üreticilere 
sürekli geribildirimlerde bulunarak, genel olarak kontrolün kullanıcıda kalmasını ve düzenli 
olarak izlenebilir ve müdahale edilebilir olmasını sağlamaktadır. Ayrıca günümüzdeki yeni 
teknoloji sensörlerle ve yapay zekayla beraber var olan dozajlama sistemlerinden çok daha 
verimli bir süreç garanti edilebilir. Sistemimizdeki yapay zekayla ve makine öğrenimiyle 
beraber sürekli gelişen, kendini yenileyen bir yapı kurulmuş olacaktır. Piyasada bulunan birçok 
firmanın ürünleri bitkinin yetişmesi için en ideal koşulları sağlamak adına belli başlı ölçümleri 
detaylı bir şekilde yaptıklarını iddia etseler bile bu ürünlerin özellikle ölçüm ve doğrulukları 
konusundaki eksikleri göze çarpmaktadır. Bizim tasarladığımız sistemde sebze ve meyvelerin 
besin solüsyonlarındaki her bir iyonun bile ayrı ayrı ölçümü söz konusu olacaktır ve bu 
özelliğiyle piyasada tek olacaktır. Bu detaylı ölçümler sayesinde gübre kullanımında, su 
kullanımında ve hasat sürelerinde büyük verim artışları sağlanacağı düşünülmektedir. Hatta 
bitkilerin besin azlığından veya fazlalığından ötürü yaşadığı stresinürün kalitesi üzerindeki 
etkisi birçok makalede detaylı bir şekilde anlatılmıştır.  

Ürünümüzü diğer ürünlerden ayıran bir diğer detay ise önerilen konteyner çözümüdür. 
Bu çözüm Türkiye’de daha önce benzer teknolojide denenmiş bir yöntem olmayıp dünyadaki 
örnekleri çok azdır. Projemizin yaratacağı bir başka katma değer ise toplanan veriler olacaktır. 
Bu verilerin geleneksel tarım da dahil birçok alanda kullanılabilecek olmaları sayesinde 
Türkiye’de tarımı geliştirme adına büyük bir bilgi birikimi sağlayacakları açıktır. 

6. Uygulanabilirlik  
Projemiz hali hazırda kullanılmakta olan topraksız tarım teknolojilerinin iyileştirilmesi 

ve bunlara makine öğreniminin entegrasyonu prensiplerine dayandığı için uygulanabilirlik 
açısından risk teşkil etmemektedir. Bu entegrasyon sonucunda vücut bulacak olan 
konteynerlerin şehir içinde tarım yapmak adına çok işlevli, inovatif bir ürün olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca konteyner çözümümüz şehir dışında askeri üs, nükleer santral, bilim 
merkezi tatil köyleri, büyük siteler gibi çok sayıda nüfusa sahip dışarıya kapalı merkezler için 
de çok uygun bir çözüm olacaktır. Ayrıca projede kullanılan teknolojinin, konteyner tasarımı 
dışında, daha farklı alanlarda (seralar, ev içi ürünler ve benzeri) kullanılmak üzere, mevcut 
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tasarımın üzerinde küçük değişiklikler yaparak her ortama entegrasyonu sağlanabilir 
Projede kullanılan alt sistemlerden olan bulut tarafı da hali hazırda çok yoğun bir şekilde 

kullanılan popüler bir uygulama biçimidir. Bunu tarım sistemleri gibi sistemlerle entegre etmek 
yine daha önce örnek çalışmaları olan başarıyla uygulanmış bir metottur. Burada önemli olan 
nokta projenin araştırma geliştirme aşamasının çok başarılı bir şekilde yapılması ve çok sayıda 
deneyle beraber kullanılacak sistemlerin en optimal hale getirilmesidir. Bu geliştirme 
çalışmaları kritik olmakla beraber maliyetleri düşürüp ürün verimini en iyi hale getirecektir. Bu 
sayede ürünün uygulamaya geçmesindeki en önemli engellerden biri olan maliyet sorunu da 
ortadan kalkacaktır. Yani elde edilen ürünün değeri maliyetlerin altında kalmayacağı için ürün 
daha uygulanabilir olacaktır. Tüm bu özellikler projenin çıkaracağı ürünün uygulanabilir 
olduğunu göstermektedir. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Konteynerin kendisi ve alt yapısı (16815 TL), NFT sistemi (22146,97 TL), konteyner 

iç iklimlendirmeleri ve sensörlere dayalı donanımları (19918,9 TL) toparladığımızda 58880,87 
TL kurulum giderleri oluşmaktadır. Prototipte kullanılacak konteynerin boyutu yarıya 
düşürülerek maliyette yarıya yakın azaltma elde edilebilir. Ayrıca, sistem ISE sensörlerine 
(13.600 TL) entegre olacak şekilde tasarlanıp sensör entegrasyonu sağlanmadan gösterime 
sunulabilir fakat projenin bütünlüğü açısından sensörlerin kullanılması önemlidir. Donanımsal 
ve yapısal açıdan piyasada bulunan en uygun ürünler seçilmiş olup maliyetin azaltılması güncel 
teknolojiler ve fiyatlarla prototip üretimi açısından mümkün değildir. 

Birinci olarak ana yapıyı oluşturanlar; konteyner, iç veya dış yalıtım, NFT kulesi asma 
platformları, NFT asma platformları ile kuleler arası geçiş aparatları, elektrik kabloları, elektrik 
sigorta üniteleri, su kontrol üniteleri, eviye, çimlendirme istasyonu, konteyner alt döşemesi, 
aydınlatma lambaları olarak sıralanabilir. 

İkinci olarak bitki yetiştirme alanını oluşturmak için; NFT kuleleri, NFT iç süngeri; 
sünger içi su transfer kumaşı, medium, borular, borulardan NFT kanallara geçiş üniteleri, NFT 
alt taban su toplama üniteleri, su deposu, besin ve su düzenleyici depoları, su pompası, 
peristaltik dozajlama pompaları, su filtresi alımı yapılacaktır. 

Üçüncü olarak iklimlendirme ve kontrolün sağlanabilmesi için, iç-dış üniteli klimaya, 
hava nemlendiriciye, iç mekân karbondioksit düzenleyiciye, su arıtıcıya, su ısıtıcıya-
soğutucuya, Rasberry PI’a ve sensörlere (EC, PH, ortam sıcaklığı, ortam nemliliği, su sıcaklığı, 
su sertliği, su seviyesi, ISE) ihtiyaç duyulmaktadır. 

Harcamalar konteyner alımı (13.07.2020) ile başlayıp, 17 Temmuz’a kadar yukarıda 
bahsedilen tüm ürünlerin alınması ile bitirilecektir. Kurulum ve ürün tedarik süreleri 
düşünüldüğünde 8 Temmuz’da hibenin alınması ve 13 Temmuz’da kurulumun başlatılması 13 
Ağustos’ta bitkilerle test yapılabilmesi için önem arz etmektedir. Türkiye pazarı incelendiğinde, 
bitki fabrikası olarak geçen üretim kapasitesi daha düşük bir ürün bulunmaktadır ve fiyatı 
555.000 TL’dir. 
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Şekil 5: Proje Takvimi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Bilindiği üzere, topraksız yapılan dikey tarım uygulamaları sonucu geleneksel tarıma 
kıyasla çok daha fazla verim elde edilebiliyor. Ayrıca geliştirilebilecek farklı tasarımlar 
sayesinde daha önce kullanılamayan âtıl alanlarda tarım yapılabilme şansı elde edilebiliyor. 
Teknofest için geliştirdiğimiz prototip, bu durum düşünülerek tasarlanmıştır. Konteyner 
içerisine optimum bir şekilde sistemi yerleştirmeyi planladığımız projemizin kullanım alanları 
çok çeşitlidir ve kullanıcı kitlesi duruma göre farklılık gösterebilir. Örneğin, tasarlanıp 
geliştirilen bu konteynerler normal tarım yöntemleriyle üretim yapmanın mümkün olmadığı, 
zorlu doğa şartlarının olduğu bölgelere konuşlandırılabilir. Bu örneği göz önüne aldığımızda 
bu proje TSK için belli noktalarda uygun olabilir. Ayrıca, bu tasarlanan konteynerleri 
yerleştirmek için şehir içlerinde uygun bölgeler belirlenerek, yerinde üretim alanları 
oluşturulabilir. Bu sayede güncel fiyatların artmasında en önemli sebeplerden biri olan aracı 
masrafını da kısarak, taze ve daha ucuz maliyetli ürün elde edilebilir. Bu örneği göze 
aldığımızda, şehirlerde yaşayan ve kendi ürünlerini üretme imkânı olmayan insanları kullanıcı 
kitlesi olarak adlandırabiliriz. Ek olarak, sistem farklı ortamlara göre tasarlanıp tüm tüketicilere 
hitap etme şansı bulunabilir.  

Sistem tasarımı üzerinde yapılacak değişikliklerle beraber ev tipi ürünlere veya seralara 
entegre edilebilir bir sistemdir. Bu da bize hem üreticiye hem son tüketiciye hitap etme imkânı 
tanır. Özetle sistemin portatif olması kullanıcı kitlesi üzerindeki limitleri kaldırmaktadır. Son 
olarak şehir yaşamından sıkılan ve tarıma ilgisi olan vatandaşlar için bu sistemin mükemmel 
bir hobi aracı olabileceği ve bu sadeye bu vatandaşlarımızın tekrardan üretime katılmalarının 
sağlanabileceği ön görülmektedir. 

9. Riskler 

Proje başlangıcındaki finansal desteğe bağlı olarak, gecikmeler ve yapının boyutunda  
değişiklikler olması risk oluşturmaktadır. Finansal desteğin zamanında yapılamamasından, 
ürünlerin (konteyner, kanallar ya da donanımların) zamanında elimize ulaşamamasından ya da 
hizmetlerin (konteynerin üretim süresince depolanacağı alan gibi) geciktirilmesinden 
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kaynaklanan problemler prototipin üretim süresini ileri alacaktır. Bu durumun üstesinden hali 
hazırda konteyner benzeri laboratuvarımızda yapmış olduğumuz test sonuçları kullanılarak 
gelinecektir. İkinci olarak destek miktarındaki azlığa bağlı olarak istenilen prototipin 
yapılamaması riski vardır. Bu durumda boyut açısından çok daha küçük bir konteyner ile 
çalışılarak çözülebilecektir. Bir diğer karşılaşılabilecek risk ise enerji maliyetlerinin 
beklenenden daha yüksek olma olasılığıdır. Bu risk de güneş enerjisi gibi yenilebilir enerji 
kaynakları kullanılarak ve enerji kullanımı daha optimize edilerek aşılabilir. İş; ürün 
tedariklerinin yapılmasını (13-17 Temmuz), konteynerin kullanıma hazırlanmasını (13-20 
Temmuz), iklimlendirme ve dolaşımı sağlayan donanımların eklenmesini (21-31 Temmuz), 
yetiştirme alanlarının kurulumunu (1-5 Ağustos) ve kontrol düzeneklerinin yapıya 
entegrasyonunu (6-13 Ağustos) içermektedir. 

 

 
Şekil 6: Risk Planlaması Olasılık ve Etki Matrisi 

 
Şekil 7: Bütçe Planlaması / Malzemeler 
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